Møtereferat
GU voltige møte:
Nr/år/dato:1/2018/ 27.januar
Tilstede: Maria Housken, Marie Birkeland, Lilly Weldingh, Emilie Meyer Christensen, Marit Walløe
Sekretær: Marit Walløe
Andre til stede:
Meldt forfall: Frauke Hammer
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerene/medlemmene: sportskoordinator Wenche Alm
Saksnr./år: 1 – 10 / 2018

1/2018 Siden sist
Flyercup-premier til Sandnes og Jæren, Solør og Søndre Nordstrand.
Grenkonferanse 27.januar. Orstadhuset, Klepp
25 deltagere.
Foredrag om mental trening ved Rune Giske, idrettspsykolog med doktorgrad innen feltet.
Flink til å snakke til ulike målgrupper, hovedsakelig rettet mot utøvere, men også svært relevant
for foreldre og trenere. Vi skulle gjerne hatt mange flere aktive utøvere til stede.
Året 2017, reglementsendringer, utdanning og planer for 2018 ble gjennomgått.
Dato for NM ikke endelig satt. Kun ett innmeldt stevne gir bekymring.
Satsningssamling 26.-28.januar med Hannah Eccles.. 9 påmeldt – 8 deltok
Breddetrening 28.januar – få deltagere. For dårlig og sent kommunisert.

2/2018 Søknad om dekking av kursavgift dommerkurs Strømsholm
Dommerkurset i Oslo 3.-4.februar avlyses pga manglende påmeldinger
Siv Myhre Haaland (SJR) ønsker å delta på Sveriges grunnkurs i stedet og søker om å få dekket kursavgift
SEK 1200.
Vedtak: kursavgiften dekkes. Reise og opphold betales av deltageren.

3/2018 Sammensetning av grenutvalg og arbeidsfordeling
Marit – leder – økonomi – utdanning – utstyr Norge / Øst
Emilie – satsningsgruppe
Lilly – satsningsgruppe
Marie – breddeansvarlig
Frauke - breddeansvarlig – utstyr Norge/vest
Maria – utdanning – (longørkurs / aktivitetslederkurs 2018)

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

4/2018 Sportsplan 2018
Satsningsansvarlige har revidert sportsplanen. Følger som vedlegg til referatet.

5/2018 Landslag / satsningsgruppe 1.2.2018
GUV vurderer sammensetningen av satsningsgruppe og landslag hvert år i hht sportsplanen.
Tilbud om plass i satsningsgruppe er sendt ut. To slutter og en tar en pause.
Det ble avholdt et møte med foresatte til satsningsgruppedeltagere i forbindelse med
grenkonferansen. Kontrakter skal være undertegnet innen 1.2.2018.
De som er for unge / uerfarne for satsningsgruppen vil betegnes som rekrutteringsgruppe og ha
fortrinn til ledige treningstimer når det arrangeres treningssamlinger.

6/2018 Kompetansegivende longørkurs
Rogaland 17. og 18.mars.
Thomas Bisgaard – DK – er kursholder. Emilie tar reglementsdelen – KR7 ang hest og longering.
Antall plasser 10.
Prioritert: 1) de som går på trenerutdanningen 2) Longører i a-program 3) andre longører (må ha noe
egenpraksis eller tidligere kurs)
Maria står for kursoppsett.

7/2018 Breddesamlinger 2018
Det planlegges minst 3 samlinger i 2018.
April Rogaland
Mai / juni Oslodistriktet
En eller to samlinger i høstsemesteret.

8/2018 Introkurs Arendal og Grimstad
Frauke har ansvar for å bestemme en helg vinter / vår. Frauke og Maren er trenere.

9/2018 NM
SJR foreslo 9.-10.juni. Det er en vanskelig helg i forhold til eksamen mv. Vi må ta hensyn til CVI
Flyinge, Nordisk og WEG når vi legger NM:
Forslag er 25.-26. august, 22.-23.september (WEG er på den tiden) eller 13.-14.oktober.
Den siste helga er kanskje den mest aktuelle.
Marie undersøker med Rogaland og SJR.

10/2018 Økonomi
Det har vært lite oppfølging fra NRYF. Mye fravær og utsatte betalinger. Derfor er ikke
regnskapet for 2017 ferdig og det er oppdaget en del feil. Breddetrening for april er ikke
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fakturert og det er ført noen utgifter som ikke skal belastes GUV. Det var planlagt at kursavgift
for trenerkurset (6x4000) skal refunderes mot at deltagerne holder breddetreninger i 2018.
Denne utbetalingen er foreløpig utsatt og blir antagelig fordelt på 2017 og 2018-regnskapet.
Tildeling kan ikke påregnes før tidligst i mai / juni. Det legges fram et foreløpig budsjett til neste
GUV-møte ut fra de aktivitetsplanene vi har.
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